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Food for future thoughts  
Een duurzame advisering in de JGZ       

 

 

 

Voor het wetenschappelijk deel van de ALV zijn een drietal sprekers uitgenodigd die 
ieder vanuit hun eigen expertise je gaan informeren met betrekking tot voeding’. 

Spreker Yvonne van der Pol, sportdiëtist: Voeding en leefstijl zijn belangrijke bespreek 
onderwerpen in de JGZ spreekkamer. De informatie met betrekking tot voeding is onderhevig aan 
wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Covid-19 en de vooral de lockdowns 
hebben een enorme negatieve invloed op onze sportieve activiteiten. En als we weer mogen sporten, 
hoe krijgen wij en vooral de adolescenten hun sport- en voedingsgewoonten (weer) in balans?  
 
Spreker Claudia van der Born, arts M&G: Onze maatschappij moet duurzamer worden. Een van 
de te zetten stappen is duurzamere, meer plantaardige voeding. Claudia van der Born heeft 
onderzoek gedaan naar de implementatie van het advies ‘meer plantaardig, minder vlees’ en zal 
vertellen over de mogelijke toepassing in de JGZ praktijk. 
 
Spreker Annet Pluister, kinderdiëtist: Jonge ouders veranderen zo veel als mogelijk mee met de 
verduurzaming. In de JGZ praktijk is dit terug te vinden in de voedingsvragen. Als praktiserend diëtist 
en voorzitter van de Vakgroep Kindervoeding is Annet Pluister gewend om voedingstheorie en de 
JGZ praktijk met elkaar te verbinden. Zij zal ingaan op het opgroeien met een vegan leefstijl in de 
baby-/peuter-/ kleuter leeftijd, ook in de relatie tot de eigen visie van de JGZ-professional. 



 
PROGRAMMA  
 
19.00: Huishoudelijk deel 

- Vaststellen agenda 
- Notulen 17 oktober 2019 
- Mededelingen bestuur 
- Rondvraag: Graag vragen vooraf mailen naar noordholland@ajnjeugdartsen.nl  

19.30: Pauze  
19.40: Yvonne van der Pol 
20.20: Pauze 
20.30: Claudia van der Born 
21.10: Pauze 
21.20: Annet Pluister 
22.00: Afsluiting 

 
Heb je vragen voor de sprekers van het wetenschappelijk deel van de vergadering? Of heb je 
vragen/ opmerkingen/ suggesties voor het algemene deel van de vergadering? Laat het ons 
weten!  

 
noordholland@ajnjeugdartsen.nl  

 

 
 
Kosten voor niet-leden: € 50,-.  Accreditatie is aangevraagd. 
Aanmelden kan via MijnAJN/ e-captain. Wanneer je geen lid bent van de AJN en je toch naar de 
ALV wilt komen, stuur dan een mail.  
Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvang je de link voor deelname via Zoom. 
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